Privacyverklaring HL Marketing
HL Marketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer (Zakelijk)

HL Marketing verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan
verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan HL Marketing
• Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze administratie.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Verzenden van onze nieuwsbrief
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HL Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
HL Marketing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HL Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via b.hazen@hlmarketing.nl.
HL Marketing heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
• Dagelijkse back-up van bestanden, e-mail en databases;
• 24/7 monitoring van alle kritische netwerkonderdelen, waaronder back-up, antivirus en
firewall;
• Wachtwoord policy met betrekking tot minimale lengte;
• Logische toegangscontrole door middel van uniek gebruikersnamen en wachtwoorden;

•
•
•
•

Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten;
Fysieke beveiliging en afscherming van fysieke gegevens;
Subbewerkersovereenkomsten met derden;
Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden.

Contactgegevens
www.hlmarketing.nl
info@hlmarketing.nl
Kloosterweg 1
6412CN Heerlen
045 – 203 1052

